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Kętrzyn,  dnia   19.04.2022r. 
 

Zamawiający: 
SPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie 
ul. M.C. Skłodowskiej 2 
11-400 Kętrzyn 
 
            

Odpowiedzi nr 2   
na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Dotyczy: „Dostawa artykułów anestezjologicznych i respiracyjnych do Szpitala Powiatowego 

w Kętrzynie” numer sprawy 12/TP/2022 r. 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w Pakiecie 10 na równoważny system - Zamknięty 
system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej 
umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na 
opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały 
zestaw sterylizowany radiacyjnie. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu 
wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym 
pojemniku? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 2: 
Czy mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i 

zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki w Pakiecie 10 , powinny posiadać zintegrowaną 

zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych lub 

masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w 

warunkach klinicznych.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o potwierdzenie, iż, ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie 
ich użytkowania oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie 
sterylizacji oraz degazacji - oferowane pojemniki z wodą w Pakiecie 10 - powinny być 
sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego elektrostatycznego, 
antybakteryjnego i antywirusowego, z hydrofobową warstwą filtrującą z wydzielonym 
wymiennikiem ciepła i wilgoci, złączem prostym, portem kapno z koreczkiem, do respiratorów i 
aparatów do znieczuleń? Filtr sterylny. Skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 
>99,998%. Objętość wewnętrzna 57ml, opory przepływu 2,7cm H2O przy 60l/min, wydajność 
nawilżania 32,3 mg H2O/l przy VT=500ml. Przeznaczony dla pacjentów o objętości oddechowej 
>180ml. Sterylny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 5: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek 
tracheotomijnych tzw. "sztuczny nos" z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym 
portem tlenowym, z portem do odsysania pomiędzy zamykanym koreczkiem, skuteczność 
nawilżania min. 26 mg H20 przy Vt 500 ml, objętość wewnętrzna 19ml, opór przepływu 1,1 cm 
H20 przy 60 l/min., przeznaczony dla pacjentów powyżej 6kg, waga 9g, sterylny? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 6: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra dla dzieci elektrostatyczny antybakteryjny 
i antywirusowy, hydrofobowa warstwa filtrująca z wydzielonym celulozowym wymiennikiem 
ciepła i wilgoci, złącze proste z portem kapno z koreczkiem do respiratorów i aparatów do 
znieczuleń oraz worków ambu sterylny. Skuteczność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa 
>99,99%, objętość wewnętrzna 28ml, opory przepływu 0,8cm H2O przy 11l/min. Wydajność 
nawilżenia 30.2mg H2O/L przy VT>90ml? Sterylny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 7: 
Dotyczy pakietu nr 3 poz. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego, hydrofobowego 
(membrana filtrująca, plisowana złożona w harmonijkę wykonana z celulozy) z funkcją 
wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów >99,999%. 
Wydajność nawilżania 23 mg H20/I przy Vt 500 ml. Niskie opory przepływu nie większe niż 1,7 
cm H20 przy 30 l/min, masa 36g; objętość wewnętrzna 63ml, dedykowany dla objętości 
oddechowej Vt > 200ml. Sterylny 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
 
Pytanie 8: 
Dotyczy pakietu nr 5 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości maski nadkrtaniowej 
posiadającej nienadmuchiwany, żelowy mankiet umożliwiający łatwe wprowadzenie oraz 
zmniejszający ryzyko traumy wynikającej z ucisku. Mankiet nienadmuchiwany co skraca czas 
aplikacji maski przy zachowaniu szczelności. Mankiet posiada podporę nagłośni zmniejszający 
możliwość „fałdowania” nagłośni prowadzącej do odcięcia drożności dróg oddechowej. Maska 
posiada kanał gastryczny (z wyłączeniem rozmiaru 1), integralny bloker zgryzu oraz stabilizator 
położenia w jamie ustnej ułatwiający wprowadzenie i możliwość zrotowania. Maska dostępna w 
rozmiarach 1-5 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5;) i zakresach wagowych odpowiednio: 2-5kg; 5-12kg; 10-
25kg; 25-35kg; 30-60kg; 50-90kg; >90kg. Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI, nie 
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zawierająca ftalanów. Maska pakowana papier folia. Kodowanie kolorystycznie dla szybkiej 
identyfikacji rozmiaru. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 
Pytanie 9: 
Dotyczy pakietu nr 16 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg 
oddechowych do rurek intubacyjnych bez rozłączania układu oddechowego. Długość 540mm. 
Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania 
cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, 
barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku mocny, 
przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, cewnik z 
atraumatycznym końcem dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. 
Rozmiar 14, 16. Sterylny. Czas użycia 72h 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
 
Pytanie 10: 
Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg 
oddechowych do rurek tracheotomijnych bez rozłączania układu oddechowego. Długość 
305mm. Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do 
płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym 
użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku 
mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, 
cewnik z atraumatycznym końcem dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania 
cewnika. Rozmiar 14, 16. Sterylny. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostaje przy zapisach SWZ i OPZ. 
 
 
 
 
 

       
 


